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Tytuł zajęć:
Festiwal przyrody

Cel główny:
prezentacja zgromadzonych przez dzieci doświadczeń, integracja środowiska
rodzinnego z przedszkolem.

Cele szczegółowe:
dziecko komunikuje potrzebę ruchu i odpoczynku, rozpoznaje i nazywa podstawowe
emocje, odczuwa swoją przynależność do grupy przedszkolnej, wyraża ekspresję twórczą
podczas zabaw i eksperymentów.

Metoda projektu:
Techniki: obserwacja, zabawy badawcze, samodzielne zadania, gry edukacyjne,
planszowe.
Formy pracy: praca z grupą, praca indywidualna.
Środki dydaktyczne: prace plastyczne do dekoracji sal, wytwory dzieci zgromadzone
w ciągu całego tygodnia projektu, przedmioty i rekwizyty niezbędne podczas
wykonywania zadań i zabaw badawczych, wydrukowane instrukcje eksperymentów,
produkty spożywcze do tworzenia kanapek, lupy, mikroskop, preparaty do obserwacji.
Opis przebiegu zajęć: Festiwal Przyrody – podsumowanie kręgu tematycznego. Sala
ekologiczna: „Drzewo pytań” – dzieci losują przypięty do drzewa listek z pytaniem
związanym z ekologią. Konkurencja w zbijanie kręgli z metalowych puszek. Celowanie
do kosza kulkami z gazet. „Czyścimy planetę ze śmieci” – plakat przedstawiający kulę
ziemską, na niej poprzypinane śmieci (które dzieci mają usunąć) i elementy przyrody.
Oglądanie prac plastycznych przedszkolaków wykonanych w ciągu kręgu tematycznego.
Rozwiązywanie zadań w postaci kart pracy, łamigłówek itp. Przeglądanie albumów
przyrodniczych. Sala badawcza: prezentacja przez dzieci przy pomocy nauczycieli
przerobionych na poprzednich zajęciach eksperymentów z wodą, powietrzem
i chemicznych. Rodzicom udostępniamy instrukcje tych eksperymentów w formie
drukowanej. Zabawy z lupami i mikroskopem – obserwacja zgromadzonych preparatów.
Sala miłośników przyrody: przeglądanie publikacji o zwierzętach z kącika książki,
zielników wykonanych przez dzieci. Oglądanie zapisanych plastycznie ciekawostek
o zwierzętach tworzonych z rodzicami w domach. Zabawa „Wyścigi zwierząt” –
nawijanie na czas na patyk sznurka, na którego końcu znajdują się zabawki zwierząt
na kółkach. Gry planszowe o zwierzętach i roślinach typu memory obrazkowe. Sala
twórcza: prezentacja portfolio wykonanych przez dzieci. Kącik plastyczny:
1) origami – składanie z papieru prostych zwierząt wg wzoru demonstrowanego przez
nauczyciela. 2) Zabawy plastyczne z wykorzystaniem odpadów – według inwencji dzieci
i ich rodziców, zorganizowanie wystawy ekologicznych prac plastycznych. Miejsce do
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zagrania w grę planszową i rozwiązywania zagadek tworzonych przez przedszkolaki
podczas zajęć. Wspólne wykonanie i degustacja zdrowych kanapek z wyhodowanymi
przez dzieci kiełkami. Zakończenie dnia: zabawy na powietrzu latawcami, sadzenie
drzewek w ogródku przedszkolnym, wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Samoocena: dzieci wraz z rodzicami rysują na kółkach wyciętych z papieru swoje
samopoczucie w postaci buzi wyrażającej emocję, przyklejają minki na bluzkach.

Komentarz metodyczny
Festiwal Przyrody to okazja do podzielenia się z innymi przedszkolakami
i rodzicami zdobytą wiedzą. Do przedszkola zapraszamy chętnych rodziców.
Organizujemy cztery sale tematyczne: ekologiczną, badawczą, miłośników
zwierząt, twórczą. W przedszkolnych salach i na korytarzu tworzymy miejsca
do eksperymentów badawczych, kąciki książki. Sale dekorujemy pracami
plastycznymi tworzonymi przez dzieci podczas całego kręgu projektowego,
wystawiamy portfolia, samodzielnie tworzone książeczki, mapy pojęciowe, zdjęcia
wykonane podczas wycieczki, makiety ekologiczne. Rodzice odwiedzają kolejne
sale, bawiąc się z dziećmi.

